
%HermesFileInfo:A-3:20120525:

O ESTADO DE S. PAULO SEXTA-FEIRA, 25 DE MAIO DE 2012 Notas e Informações A3

Opinião
Diretor de Opinião: Ruy Mesquita
Editor Responsável: Antonio Carlos Pereira

VOCÊ NO ESTADÃO.COM.BR

Informação
Diretor de Conteúdo: Ricardo Gandour
Editora-Chefe Responsável: Maria Aparecida Damasco
Diretor do Núcleo Publicações: Ilan Kow
Diretor de Desenvolvimento Editorial: Roberto Gazzi

Dólar alto afeta gasto
de turista em viagem
Brasileiros deixaram US$ 1,8
bilhão no exterior em abril; moeda
americana chegou a R$ 2,10

Conselho de Administração
Presidente
Plinio Villares Musetti

Membros
Fernão Lara Mesquita, Francisco Mesquita
Neto, Júlio César Mesquita, Patricia Maria
Mesquita e Roberto C. Mesquita

Central de atendimento ao leitor:
3856-5400 –
falecom.estado@grupoestado.com.br
Central de atendimento ao assinante
Capital e Regiões Metropolitanas: 4003-5323
Demais localidades: 0800-014-77-20
www.assinante.estadao.com.br/faleconosco
Classificados por telefone:
3855-2001
Vendas de assinaturas:
Capital: 3950-9000
Demais localidades: 0800-014-9000
Vendas Corporativas:
3856-2917
Central de atendimentos
às agências de publicidade:
3856-2531 – cia@estado.com.br
Preços venda avulsa: SP: R$ 3,00 (segunda
a sábado) e R$ 5,00 (domingo). RJ, MG, PR,
SC e DF: R$ 3,50 (segunda a sábado) e R$
6,00 (domingo). ES, RS, GO, MT e MS: R$
5,50 (segunda a sábado) e R$ 7,50 (domingo).
BA, SE, PE, TO e AL: R$ 6,50 (segunda a
sábado) e R$ 8,50 (domingo). AM, RR, CE,
MA, PI, RN, PA, PB, AC e RO: R$ 7,00 (se-
gunda a sábado) e R$ 9,00 (domingo)
Preços assinaturas: De segunda a domingo
– SP e Grande São Paulo – R$ 74,90/mês.
Demais localidades e condições sob consulta.

Avenida Engenheiro Caetano Álvares, 55 -
6º andar, CEP 02598-900
Fax: (11) 3856-2920
E-mail: forum@grupoestado.com.br

O Estado reserva-se o direito de selecionar
e resumir as cartas. Correspondência sem
identificação (nome, RG, endereço e telefo-
ne) será desconsiderada.

A versão na Internet de
O Estado de S. Paulo

Administração e Negócios
Diretor Presidente: Silvio Genesini
Diretor de Mercado Anunciante: Fábio Costa
Diretor Financeiro: Jorge Casmerides
Diretora Jurídica: Mariana Uemura Sampaio

Notas & Informações

R esultados e cum-
primento de pra-
zos foi o que a
presidente Dilma
Rousseff cobrou
há três meses do

ministro da Integração Nacio-
nal, Fernando Bezerra, quando
visitou trechos das caras e ar-
rastadas obras de transposição
do Rio São Francisco. Até ago-
ra, porém, não se viu nenhum
efeito prático da cobrança. Se,
pelo menos, essa obra polêmi-
ca e de viabilidade econômica e
financeira discutível já estives-
se parcialmente concluída, co-
mo foi várias vezes prometido
pelo governo, menores seriam
os sofrimentos e os prejuízos
da população do Nordeste com
a que está sendo considerada a
pior seca dos últimos 30 anos.
As perdas da agropecuária nor-
destina podem superar R$ 12 bi-
lhões, calcula Bezerra, à frente
do ministério responsável pe-
las obras de transposição.

Lançada com objetivos políti-
cos pelo então presidente Luiz
Inácio Lula da Silva em 2004, a
construção de cerca de 600 qui-
lômetros de canais – para levar
parte das águas do São Francis-
co a áreas do semiárido nordes-
tino, com o objetivo de melho-
rar a qualidade de vida da popu-
lação e reduzir de maneira sig-
nificativa o impacto das secas –
começou a sair do papel em
2007 e deveria estar concluída
em 2010. Mas caminha muito
lentamente, nos trechos em
que há equipes trabalhando, e
o prazo para sua conclusão con-
tinua incerto. Talvez termine
dentro de 45 meses, se muitos
obstáculos forem superados a
tempo.

Há alguns meses, a reporta-
gem do Estado percorreu tre-
chos das obras e constatou que,
na maioria, elas estavam para-
das, com a parte já executada se
deteriorando. Na terça-feira
(22/5), o ministro Fernando Be-
zerra reconheceu que, dos 10
lotes da obra, 4 continuam para-
lisados, mas disse acreditar
que, até o fim do ano, todos esta-
rão sendo executados no ritmo
máximo.

Durante audiência pública na
Câmara dos Deputados, o minis-
tro foi questionado sobre os re-
cursos que estão liberados para
as obras de transposição. Dados
levantados pelo PSDB indicam

que, do valor reservado para a
obra no Orçamento de 2012, ape-
nas 2,2% foram utilizados. Bezer-
ra disse que as obras estão sendo
executadas com recursos de res-
tos a pagar de anos anteriores,
daí a pouca utilização dos valo-
res previstos no Orçamento.

Ainda que a justificativa do mi-
nistro seja procedente, o fato é
que o projeto está semiparalisa-
do. Uma vez iniciadas, as obras
deveriam ser executadas nos
prazos previstos. O estado em
que se encontra a transposição
simboliza o descaso com o uso
de recursos públicos pelo gover-
no do PT, pois a paralisação pro-
longada, além de impedir que a
população se beneficie do inves-
timento público, leva à perda de
parte do que se fez, exigindo gas-
tos adicionais de recuperação.

As despesas extras acrescen-
tam mais incertezas quanto ao
verdadeiro custo, para os contri-
buintes, desse projeto concebi-
do pela megalomania lulo-petis-
ta. Desde o início das obras, hou-
ve dúvidas a respeito de seu cus-
to real. Pelo que já se anunciou,
a transposição se tornou a obra
mais cara do Programa de Acele-
ração do Crescimento (PAC),
mas ficará ainda mais cara, em-
bora não se saiba quanto mais.

Inicialmente orçadas em R$
4,7 bilhões, as obras já estão cal-
culadas em R$ 8,2 bilhões, quase
o dobro do valor original, na esti-
mativa mais recente. É certo
que o custo superará essa esti-
mativa, pois haverá reajustes
contratuais, além da contrata-
ção de projetos executivos – o
que causa estranheza, pois as
obras foram iniciadas há cerca
de cinco anos –, novos editais
para a licitação de R$ 2 bilhões
em novas obras e desapropria-
ções de imóveis ao longo do tra-
çado dos dois canais da transpo-
sição. Estimava-se que a área a
ser desapropriada fosse de 24
mil hectares, mas agora o gover-
no admite que o total alcançara
33 mil hectares. “Os custos se
elevaram”, reconheceu Bezerra.

O ministro da Integração ad-
mitiu que o preço da transposi-
ção continua sendo uma incóg-
nita para o governo. É mais
uma prova de que, no governo
chefiado pelo PT, as obras co-
meçam sem que se saiba quan-
to vão custar, que benefícios
trarão, quando vão terminar e,
muitas vezes, como nesse caso,
sem projetos executivos e sem
previsão de áreas a serem desa-
propriadas. O contribuinte que
pague a conta.

Que os serviços de
telecomunicações
são caríssimos, no
Brasil, sabe-se há
muito. A novida-
de foi o ministro

das Comunicações, Paulo Ber-
nardo, ter admitido que os tri-
butos que incidem sobre o se-
tor são “um escândalo”, como
declarou em entrevista a
Eduardo Rodrigues e Anne
Warth, no Estado de domingo
passado.

O Brasil ocupa o terceiro lu-
gar entre os países onde o custo
das telecomunicações é mais
elevado, abaixo apenas da Tur-
quia e de Uganda, segundo estu-
do da GSM Association com 50
nações em desenvolvimento.

A carga tributária é o princi-
pal vilão e nela incidem a Contri-
buição para o Financiamento
da Seguridade Social (Cofins),
de 3% da receita bruta das em-
presas de telecomunicações;
PIS-Pasep, 0,65%; Imposto so-
bre Circulação de Mercadorias
e Serviços (ICMS), 25% – poden-
do ser ainda maior, conforme o
Estado onde o serviço for pres-
tado; Fundo de Universalização
dos Serviços de Telecomunica-
ções (Fust), 1%; e Fundo para o
Desenvolvimento Tecnológico
das Comunicações (Funttel),
0,5%. O total é de 30,15%, em
média, da receita bruta do se-
tor, mas corresponde a 42,16%
das receitas líquidas das empre-
sas. E é devida ainda a taxa de
fiscalização (Fistel).

Em Estados como Alagoas,
Bahia, Ceará, Maranhão, Rio
Grande do Norte e Sergipe, a alí-
quota do ICMS é 27%, oscilan-
do entre 28% e 30% nos Estados
de Pernambuco, Goiás, Mato

Grosso do Sul, Paraná, Mato
Grosso, Pará, Rio de Janeiro, Pa-
raíba e Amazonas – que cobrava
ICMS de 25% e, neste mês, ele-
vou a alíquota para 30%. O cam-
peão absoluto é Rondônia, on-
de o ICMS sobre as telecomuni-
cações é de 35%.

As telecomunicações são
uma das principais fontes de re-
ceita dos Estados, ao lado do
ICMS sobre energia elétrica,
combustíveis, bebidas e auto-
móveis. É fácil de cobrar, pois o
tributo é recolhido por um pe-
queno número de empresas. O
consumidor “nem percebe”,
diz o ministro.

Propostas de redução desse

custo são apresentadas espora-
dicamente no Congresso, mas
não prosperam. O ex-presiden-
te da Agência Nacional de Tele-
comunicações (Anatel), no go-
verno FHC, economista Luiz
Guilherme Schymura, notava
que a carga tributária criava
uma “deficiência colossal” no
setor.

Com a maioria de que dispõe
no Congresso, a presidente Dil-
ma Rousseff pode propor – e ob-
ter – uma redução dos tributos.
Vem prometendo fazer isso na
área de energia elétrica.

O ministro das Telecomuni-
cações sugere que a alíquota do
ICMS seja limitada a 25%, já co-
brada por 11 Estados, entre os
quais Minas Gerais, Rio Grande
do Sul, Santa Catarina e São Pau-
lo. “Podemos fazer um plano e

ir desonerando aos poucos, eu
não quero desequilibrar as fi-
nanças de ninguém”, disse.

Não faltam argumentos para
reduzir a tributação federal,
pois há sobra de recursos no
Fust, no Funttel e no Fistel. Isto
é, o governo usa parte do dinhei-
ro arrecadado para atingir o su-
perávit primário das contas pú-
blicas da ordem de 3,1% do Pro-
duto Interno Bruto (PIB), com
que se comprometeu.

O alto custo das telecomuni-
cações também se deve a distor-
ções, como a das tarifas elevadís-
simas do serviço pré-pago. En-
quanto no celular pós-pago o
cliente gasta R$ 54,33 para falar
durante 100 minutos, no pré-pa-
go esse valor é de R$ 135,37. A
carga tributária, nesses casos, é
de R$ 23,36 e de R$ 58,20, respec-
tivamente. A principal despesa
é a chamada tarifa de intercone-
xão – ou seja, a remuneração pa-
ga à operadora do telefone que
recebeu a chamada. Em geral,
os clientes de celulares pré-pa-
gos só recebem ligações. Como
notou o ministro, as compa-
nhias habilitam clientes que
não têm dinheiro para comprar
os créditos que dão direito de
fazer chamadas, mas a ligação é
paga por quem ligou para eles.

O ministro Paulo Bernardo
afirma que, “se baixarmos os im-
postos, o mercado não vai mais
crescer 130%, como nos últi-
mos 15 meses; vai crescer 250%,
vai bombar”. A afirmação já te-
ve comprovações práticas e se
aplica não só às telecomunica-
ções, mas a quase todas as ativi-
dades. Com as empresas fatu-
rando mais, a arrecadação não
será afetada, embora as alíquo-
tas dos tributos sejam menores.
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No ecossistema do
poder, o político é
não só o mais ante-
nado e astuto dos
seres. É também o
mais ligeiro – quan-
do se trata de pro-
mover os próprios

interesses, bem entendido. Esta se-
mana, a espécie deu uma demonstra-
ção antológica de que não perde pa-
ra ninguém em matéria de autodefe-
sa. Por 294 votos a 14, a Câmara dos
Deputados aprovou na terça-feira
um projeto que autoriza o registro
das candidaturas dos políticos cujas
contas de campanhas anteriores te-
nham sido rejeitadas pela Justiça
Eleitoral.

Passaram-se apenas nove dias
úteis entre a apresentação da propos-
ta, de autoria do pepista Roberto Ba-
lestra, de Goiás, e a sua aprovação.
Dificilmente se encontrará na Casa
registro de proeza semelhante. E

tem mais: na contramão da praxe le-
gislativa, a votação se deu no mesmo
dia da aprovação do pedido de urgên-
cia para a tramitação da matéria –
que não constava da agenda original
da sessão. Todos os partidos, menos
um, apoiaram a proposta. A exceção
foi o PSOL. Nas outras bancadas, co-
mo se vê pelos números, só uns pou-
cos ousaram se opor à lambança.

A decisão a toque de caixa foi
uma resposta corporativa ao Tribu-
nal Superior Eleitoral (TSE). O cole-
giado determinou que a reprovação
das contas de um candidato “impli-
cará o impedimento de obter a certi-
dão de quitação eleitoral” – exigida
para o registro da candidatura. Se-
gundo o tribunal, 21 mil políticos es-
tão nessa situação. A pena é decerto
severa, mas não draconiana – ainda
mais quando se sabe como são poro-
sas as fronteiras entre a contabilida-
de eleitoral honesta e as entradas e
saídas irrigadas pelo caixa 2 nas

duas pontas do percurso.
Além disso, seria um contrassenso

cobrar dos candidatos fichas limpas
e tolerar as contas sujas. Não menos
grave é que, para todos os efeitos, o
projeto – a passar ainda pelo Senado
– é um salvo-conduto para a esbór-
nia: se a Justiça Eleitoral rejeita a nu-
meralha apresentada pelos candida-
tos e nenhuma punição lhes é impos-
ta em consequência, tudo vira um
“faz de conta”, como diz o ministro
Marco Aurélio Mello, do Supremo
Tribunal Federal, com assento no
TSE. “A Constituição Federal tem o
princípio da razoabilidade”, racioci-
na. “Será que é razoável dar a quita-
ção eleitoral mesmo diante da rejei-
ção das contas?”

É fato que em certo número de ca-
sos as prestações são rejeitadas por
erros formais e não porque resultem
de manipulação deliberada. Mas,
com o tempo, o risco de exclusão
das eleições incentivaria os candida-

tos honestos a fazer as contas direi-
to e dificultaria a vida daqueles a
quem a impunidade acostumou a na-
dar de braçada em um mar de “recur-
sos não contabilizados”. E há que le-
var em consideração que a resolução
do TSE está em perfeita sintonia
com o novo clima que aos poucos
vai se firmando no País.

Sinal dos tempos, o Movimento de
Combate à Corrupção Eleitoral, um
dos articuladores da iniciativa popu-
lar apoiada por 1,3 milhão de eleito-
res que redundou na Lei da Ficha
Limpa, conclamou a sociedade a se
manifestar contra a “anistia aos polí-
ticos que fraudaram suas prestações
de contas”. O projeto, afirma a enti-
dade, “atenta contra tudo o que dese-
ja a sociedade brasileira, que se en-
contra mobilizada em favor dos valo-
res da ética e da moral”. Registre-se
que, nessa atmosfera, houve na Câ-
mara quem quisesse até reforçar o
imperativo da aprovação das contas

como precondição para futuras dis-
putas nas urnas.

Ainda em março, o deputado ama-
zonense Pauderney Avelino, do
DEM, apresentou projeto com esse
fim. No entanto, o presidente da Ca-
sa, Marco Maia, do PT gaúcho, prefe-
riu dar prioridade à proposta da com-
placência, afinal consagrada. De to-
do modo, há uma questão técnica
em jogo: a lei que resultar do golpe
de mão dos deputados não se aplica-
ria às próximas eleições municipais
por surgir menos de 12 meses antes
da disputa. É também o caso da reso-
lução do TSE.

Por fim, uma ironia: o mesmo Se-
nado que deve consumar a anistia
aos contas-sujas acaba de aprovar na
Comissão de Constituição e Justiça
a exigência de ficha limpa para os fu-
turos detentores de cargos comissio-
nados no serviço público. É o vício
homenageando a virtude, como se
diz da hipocrisia.
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Anistia aos contas-sujas

“O ‘Estado’ acaba de
entregar aos brasileiros a
melhor História do Brasil
jamais escrita. Parabéns!”

MOACYR CASTRO / RIBEIRÃO
PRETO, SOBRE O ACERVO
DO JORNAL NA INTERNET
jequitis@uol.com.br

“A ‘Província’ virou
‘Estado’ e o ‘Estado’
virou ‘Estadão’!”

CLÁUDIO MOSCHELLA / SÃO
PAULO, IDEM
arquiteto@claudiomoschella.net

ço, os grandes momentos da His-
tória deste país, porque parte de-
la a memória não alcança, tenho
certeza que meu primeiro neto,
recém-nascido – pelo adiantado
da minha idade não terei tempo
para lhe contar tudo –, segura-
mente não ficará órfão desse pas-
sado histórico, porque o Esta-
dão põe, felizmente, à sua dispo-
sição o acervo dos 137 anos de pu-
blicação na internet. Parabéns à
família Mesquita e a todos os
seus colaboradores!
PAULO PANOSSIAN
paulopanossian@hotmail.com
São Carlos

História paulista

Parabéns pelo lançamento do ca-
derno especial de ontem Estadão
Acervo. Na verdade, não se trata
apenas de um simples caderno
jornalístico, mas, sim, de uma pu-
blicação que relata um patrimô-
nio, sintetizando os principais fa-

tos históricos ocorridos desde o
ano de 1875 até os dias de hoje.
Muitos desses fatos, contidos no
acervo digital de 2,4 milhões de
páginas, constituem parte da His-
tória de São Paulo. Tais páginas
não estão gravadas num livro es-
quecido na estante de uma biblio-
teca, corroídas pelo tempo, visto
que o Estadão as coloca na ínte-
gra na internet – caso raro no jor-
nalismo internacional –, para con-
sulta dos pósteros. Esse acervo
não se devia chamar somente
“memória digital”, para mim,
mais conviável seria chamar-se
“memória digital de parte da His-
tória paulista”.
ANTONIO BRANDILEONE
abrandileone@uol.com.br
Assis

Síntese

Uma palavra basta: inestimável!
BRENDA VERÔNICA CASTRO
São Paulo

Apesar das cobranças da
presidente, as águas do
São Francisco ainda não
minoram a seca no NE

Incógnitas da transposição

O governo reconhece
que a tributação sobre
as telecomunicações
é um peso exagerado

O custo das telecomunicações

● “Estamos condenados a viver com produtos feitos no Brasil e
carregados de carga tributária.”
ANDERSON GUEDES

● “Nenhuma palavra sobre os benefícios disso para a indústria
nacional?”
VITOR VILLEROY

● “Para os consumidores brasileiros isso é ruim, mas para os
exportadores é bom.”
LUCINDO SIMIONATO


